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U Zagrebu, dana 22. siječnja 2019. godine                                                     Broj: UV-35/19 
  

 

SAŽETAK SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 
 
 

Temeljem članka 5. stavka 2. podstavka 2. te članka 7. stavka 5. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, sazvana 
je te održana tridesetpeta (35) sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i to dana 21. 
siječnja 2019. godine. 
Članovi Upravnog vijeća i osobe koje imaju pravo prisustvovati sjednici pozvani su na sjednicu putem e-mail 
poruke, a s obzirom da su na samoj sjednici bila prisutna četiri člana Upravnog vijeća postojao je kvorum za 
pravovaljano raspravljanje i odlučivanje, a sve sukladno članku 10. Poslovnika o radu Upravnog vijeća. 

 
Za sjednicu je predložen i usvojen sljedeći dnevni red: 
 
1. Verifikacija zapisnika sa 33. i 34. sjednice Upravnog vijeća (zatvoreni dio) 
2. Izvješće o provođenju zaključaka i odluka Upravnog vijeća (zatvoreni dio) 
3. Pravilnik o radu (otvoreni dio) 
4.  Pravilnik o unutarnjem ustroju uz dodatak Odluke o potrebnom broju izvršitelja (otvoreni dio) 
5.  Izmjene i dopune Popisa radnih mjesta s koeficijentima (otvoreni dio) 
6.  Izmjena Cjenika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (zatvoreni dio) 
7. Suglasnost za pokretanje postupaka javne nabave iznad 200.000,00 kuna i sklapanje 
Ugovora/Okvirnih sporazuma (otvoreni dio) 
8.  Kadrovska pitanja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (zatvoreni dio)  
9. Razno 
 
Nakon kraće rasprave verificirani su zapisnici sa 33. i 34. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno 
zdravstvo, nakon čega se prešlo na sljedeće točke dnevnog reda i donošenje samih Odluka. 
 

S tim u vezi, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo tijekom 35. sjednice uspješno je donijelo šest 

Odluka. S obzirom da su pojedinim Odlukama doneseni Pravilnik o radu i Pravilnik o unutarnjem ustroju uz 
dodatak Odluke o potrebnom broju izvršitelja, kao i Popis radnih mjesta s koeficijentima na samoj sjednici 
definirana je i obveza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u vidu objave istih, odnosno objave samih općih 
akata na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, slijedom čega će opći akti i biti 
objavljeni. Također, napominje se kako je potreba za donošenjem ranije navedenih općih akata, proizašla iz 
činjenice da je 1. siječnja 2019. godine stupio na snagu novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti. 
 
Ujedno, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo donijelo je i Odluku o zapošljavanju, Odluku 
kojom se Ravantelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ovlašćuje na pokretanje postupaka javne nabave  te 
Odluku o izmjenama i dopunama Cjenika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, slijedom čega će od strane 
pojedinih, a nadležnih službi, odjela i odsjeka biti poduzete daljnje odgovarajuće radnje. 
 
35. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo održana je u prostorijama Hrvatskog zavoda 
za javno zdravstvo, a o sljedećoj sjednici članovi Upravnog vijeća biti će obaviješteni putem e-mail poruke. 
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